
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732
i Nr 143, poz. 1199) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku do-
chodowego od osób prawnych od dochodów odpo-
wiadajàcym kwotom otrzymanym na powi´kszenie
funduszy po˝yczkowych przez podatników, o których
mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1—3 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póên.

zm.2)), od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
ze Êrodków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 tej
ustawy.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, stosuje si´
do poboru podatku od dochodów uzyskanych od dnia
1 paêdziernika 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824,
z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 179, poz. 1484.

Dziennik Ustaw Nr 224 — 14921 — Poz. 1922, 1923 i 1924

1922
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Austrii 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majàtku, 

podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na pod-
stawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ratyfikacji
Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu i od majàtku,
podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U.
Nr 238, poz. 2388), Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej dnia 5 stycznia 2005 r. ratyfikowa∏ wy˝ej wymie-
nionà umow´.

Zgodnie z artyku∏em 29 ust´p 1 umowy zosta∏y do-
konane przewidziane w tym artykule notyfikacje.

Umowa wesz∏a w ˝ycie dnia 1 kwietnia 2005 r.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. P. Âwitalski

1923
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 paêdziernika 2005 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników
podatku dochodowego od osób prawnych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

1924
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 paêdziernika 2005 r.

uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych
od niektórych dochodów (przychodów)

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.

z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732
i Nr 143, poz. 1199) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


